Når fiasko er en succes!
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp. & Co. www.teglkamp.dk
Vidste du, at vi i Danmark har en lille gruppe entusiastiske amatører, der har
som sit erklærede mål at sende en bemandet raket ud i rummet? Og det er ikke
det rene tankespind. Jeg var så heldig at møde og tale med et par stykker af dem
på min ferie på Bornholm aftenen før, de som et led i deres raketprogram, skulle
sende en raket afsted fra havet ud for Bornholm.
Gruppen (Copenhagen Suborbitals) har de sidste 3 år brugt tid – meget tid – på
at bygge den raket, som altså skulle opsendes dagen efter. Raketten var et led i et større
program, der i den sidste ende skal munde ud i en bemandet flyvning i rummet. Og ja, de har
allerede adskillige, der står i kø for at være den første mand, der sendes ud i rummet, når de
inden for de næste 10 år gerne skulle være så langt i
udviklingsprogrammet.
Det var en lun sommeraften og der var hektisk aktivitet nede på
havnen i Neksø. En stor pram, som fungerede som en
affyringsrampe og raketten lå klar ved kajen - klar til næste
morgen at blive bugseret ud på havet og sendt op. De sidste tests
blev foretaget – alt var klar til opsendelse næste dag. Vi stod så
tæt på, at vi næsten kunne klappe raketten. Selvom de havde
travlt, så tog de entusiatiske raketbyggere sig alligevel tid til at tale
med os.
Selve raketten var vel ikke mere end 5 meter høj. Den har kostet
250.000 kr. at bygge og en allerhelvedes masse tid. Målet med
denne opsendelse var at sende den 5 kilometer op i luften i en
fuldstændig kontrolleret bane og få den ned igen i et helt stykke.
Opsendelsen blev filmet og med 10 minutters forsinkelse vist live
på nettet. Vi holdt vejret, da der blev sagt ”lift off” og så skete det. Raketten løftede sig fra
affyringsrampen og lavede en meget flot opstigning. Vi sad og havde næsten ikke trukket
vejret af spænding. Og lige som vi skulle til at ånde lettet op, så skete det! I 1,5 km. højde
tabte raketten fart for at gå i stå, vende snuden nedad og i rasende fart styrte ned i havet.
Jeg havde jo forestillet mig, at raketbyggerne ville være grædefærdige. For raketten kom jo
ikke op i de 5 kilometers højde som planlagt, og crashet i havet havde ikke just været godt for
raketten, selv om de fik den bjerget. Men nej, det var faktisk meget svært at spore mere end
blot en lille ærgrelse. En af deltagerne forklarede, at det primære mål var at få afprøvet det
nye styresystem, der skulle sikre en lige opstigning – og det fungerede jo fuldstændigt perfekt.
Så det var bestemt en succes. Og så glædede de sig til, at de skulle hjem og analysere og
bearbejde data. De havde fået en masse vigtig erfaring, som ville komme til gavn, når den
næste raket skulle sendes op.
Jeg synes, at det var meget lærerigt, at møde disse entusiastiske mennesker. For det første
havde de et ambitiøst mål. For det andet lod de sig ikke slå ud af modgang. For det tredje
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vendte de modgang til læring. For det fjerde tror de på projektet. For det femte arbejder alle
sammen mod det samme mål.
Det bliver spændende at følge dem. De skal nok få sendt en mand i rummet!
I kan følge dem på www.copsub.com
Indlægget har været bragt på Susanne Teglkamps blog på LinkedIn og på www.teglkamp.dk. Her bringes
korte personlige indlæg om oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling.

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom i 2014: Ledergruppen i udvikling – Bring potentialet frem. Se mere på www.teglkamp.dk

Hvad kan ledere lære af militær ledelse?
- Book et inspirationsmøde!
Hør bl.a. om
• At tage ledelse dybt alvorligt
• Det personlige lederskab
• Den dygtige general
• Generalens ledelsesgreb
• Kontinuerlig feedback
Susanne Teglkamp har selv en baggrund som oberstløjtnant af reserven og
har tidligere haft stillinger som bl.a. HRdirektør og Kommunaldirektør.
Læs mere her: http://www.teglkamp.dk/Mili.htm
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